หล ักการทํางานของเครืองกรองนํา
ั
แบบหลายชนกรอง
(DFV)
เครื องกรองทีใช้ กนั ทัวไปในระบบผลิตนําประปา ส่วนใหญ่เป็ นแบบเครื องกรองทรายเร็ วอัตรากรองนํา ไม่เกิน
8 ลูกบาศก์เมตรต่อชัวโมงต่อตารางเมตรของพืนทีหน้ าตัดของเครื องกรอง เครื องกรองจะใช้ ได้ จนกว่าไม่
สามารถกรองอนุภาคความขุ่นได้ อีกต่อไป ซึงจะแสดงให้ เห็นจากปริ มาณความขุน่ ทีเพิมมากขึนในนําทีผ่าน
เครื องกรองแล้ ว หรื อการอุดตันของสารกรองซึงจะทําให้ เกิด Head Loss สูงมากจนถึงขีดสูงสุดทีจะยอมได้
เมือถึงขันนีแล้ วจําเป็ นจะต้ องมีการล้ างเครื องกรอง ซึงจะทําได้ โดยปล่อยให้ นําใสสะอาดไหลย้ อนจากก้ น
เครื องขึนมาข้ างบน อนุภาคความขุน่ ทีติดค้ างอยูบ่ นสารกรองก็จะถูกนําพัดพาออกไปพร้ อมกับนําล้ าง
ข้ อเสียทีสําคัญของเครื องกรองแบบกรองเร็ วอยูท่ ี ไม่สามารถใช้ ประโยชน์ จากสารกรองได้ เต็มทีกล่าวคือทังๆ
ทีชันทรายลึกประมาณ 60 ซม. แต่ใช้ ประโยชน์ได้ เพียง 5-8 ซม. เท่านัน ทังนีเป็ นผลจากการเรี ยงตัวของเม็ด
ทรายหลังจากล้ างเครื องกรอง
เนืองจากเม็ดทรายไม่ได้ มีขนาดสมําเสมอเพียงขนาดเดียว ดังนัน ภายหลังการล้ างเครื องกรอง ชันทรายซึง
ขยายตัวสูงขึนในระหว่างการล้ างเครื องกรองก็จะกลับคืนตัว เม็ดใหญ่ซงมี
ึ นําหนักมากกว่าเม็ดเล็กก็จะตกลง
ก้ นถังก่อน ทําให้ การเรี ยงตัวของชันทรายเป็ นไปในลักษณะทีมีทรายเม็ดละเอียดอยูข่ ้ างบนและเม็ดหยาบ
หรื อใหญ่อยูข่ ้ างล่าง
ขนาดของช่องว่างระหว่างเม็ดทรายจะค่อยๆ ใหญ่ขนจากข้
ึ
างบนลงข้ างล่างของ
ชันกรอง จะเห็นได้ วา่ อนุภาคความขุน่ ทีผ่านชันบนสุดของเครื องกรองได้ แล้ ว ก็มีโอกาสอย่างมากมายที
จะลอดผ่านชันกรองทีอยูใ่ ต้ ลงมาได้ ง่าย
จากการทดลองพบว่าความลึกทีใช้ ประโยชน์ได้ อย่างเต็มทีของ
ชันกรอง มีเพียง 5-8 ซม. เท่านัน
การทีจะให้ สารกรองเรี ยงตัว โดยมีสารกรองขนาดใหญ่อยูข่ ้ างบน และขนาดเล็กอยูข่ ้ างล่างนัน จําเป็ น
จะต้ องใช้ สารกรองหลายชนิดทีมีขนาดและความถ่วงจําเพาะตรงข้ ามกัน สารกรองทีจะอยูข่ ้ างบนจะมีขนาด
ใหญ่กว่า แต่ต้องมีความถ่วงจําเพาะน้ อยกว่าสารกรองทีอยูข่ ้ างล่างซึงมีขนาดเล็กกว่า
การทีเป็ นเช่นนี
เพราะต้ องการให้ สารกรองขนาดใหญ่ทีอยู่ข้างบนมีนําหนักเบากว่าสารกรองต่างชนิด ทีอยูข่ ้ างล่างซึงมีขนาด
เล็กกว่า ดังนัน ภายหลังจากการล้ างเครื องกรอง สารกรองเม็ดใหญ่แต่เบากว่าจะอยูข่ ้ างบน และสารกรอง
เม็ดเล็กแต่หนักกว่าจะอยูข่ ้ างล่างเพราะตกลงสูก่ ้ นเครื องกรองได้ เร็ วกว่า

ภาพที 1 รูปตัดขวางของชันทรายของเครืองกรองแบบธรรมดา
ภาพที 1 แสดงการเรี ยงตัวของชันทราย ภายหลังการล้ างเครื องกรอง ของเครื องกรองทรายแบบ
ธรรมดา ในขณะทีหยุดล้ างเครื องกรอง ชันทรายทีขยายตัวก็จะคืนตัวโดยตกลงสูก่ ้ นถังกรอง เม็ดทรายทีมี
ขนาดใหญ่จะตกลงสูก่ ้ นถังได้ เร็ วกว่าทรายเม็ดเล็ก ทําให้ เกิดการเรี ยงตัวโดยมีทรายเม็ดเล็กอยูข่ ้ างบนและ
ทรายเม็ดใหญ่อยูข่ ้ างล่าง ลักษณะการเรี ยงตัวเช่นนี ทําให้ การกรองส่วนใหญ่เกิดขึนทีผิวบนของชันทราย
เพียง 5-8 ซม. เท่านัน ถ้ าหากอนุภาคเล็กๆ ทีเป็ นความขุน่ สามารถผ่านผิวบนของเครื องกรองแล้ ว โอกาสที
มันจะถูกกําจัดโดยชันกรองทีอยูถ่ ดั ไปย่อมน้ อยลงตามลําดับอัตรากรองมักจะไม่เกิน 8 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ตารางเมตรต่อชัวโมงของพืนทีกรองโดยความขุ่นทีเข้ าเครื องกรองควรจะไม่เกิน 10-20 เจ.ที.ยู. (J.T.U.)

ภาพที 2 รู ปตัดขวางของเครื องกรองแบบสองชันกรอง
ภาพที 2 แสดงการเรี ยงตัวของสารกรอง ของเครื องกรองแบบสองชัน ซึงประกอบด้ วยชันกรอง
ทรายขนาดประมาณ 0.5 มม. อยูข่ ้ างล่างหนาประมาณ 50 ซม. และถ่านแอนทราไซท์อยู่ข้างบนหนา
ประมาณ 50 ซม.และมีขนาดประมาณ 1 มม. ถึงแม้ วา่ ขนาดของเม็ดถ่านจะใหญ่กว่าทรายมาก แต่ก็มี
นําหนักเบากว่า ดังนันภายหลังการล้ างเครื องกรอง ชันถ่านจะคงอยูเ่ หนือชันทราย ลักษณะเช่นนี จะทําให้
ชันกรองทําหน้ าทีดีขนึ สามารถกรองความขุ่นได้ ในปริ มาณทีมากกว่าเครื องกรองทรายแบบธรรมดา ทําให้
ได้ ปริ มาณนําใสมากกว่า เครื องกรองแบบสองชันยังสามารถกรองได้ เร็ วถึง 16 ลูกบาศก์เมตรต่อตารางเมตร
ต่อชัวโมงหรื อมากกว่า นอกจากนียังสามารถรับนําดิบทีมีความขุน่ กว่าเครื องกรองทรายแบบธรรมดาด้ วย

